Zeg JA tegen een integer Brunssum
Jo Palmen moet direct aftreden
Lijst Borger, BBB Lijst Palmen, BCD en PAK hebben maling aan integriteit en koersen op eigenbelang. Onvoorstelbaar maar waar;
De integriteitstoets van hun eigen wethouder Palmen stelt dat aan zijn wethouderschap grote risico’s kleven en toch houden zij hem
in het zadel. De gevolgen zijn vernietigend voor het imago dat Brunssum met veel moeite heeft opgebouwd. Een gemeente zonder
integer bestuur is vleugellam en geïsoleerd in haar omgeving. Voor de VVD Brunssum is maar een conclusie mogelijk; Wethouder Palmen
moet direct aftreden!

De achtergrond
De kranten hebben er bol van gestaan; Jo Palmen heeft actief en bewust zijn
publieke functie ingezet om daar zelf als privépersoon beter van te worden.
Vergelijk het met uzelf. Als u een geschil heeft met de gemeente kunt u naar
de rechter stappen. Dat heeft Palmen ook gedaan met zijn claim, volgens de
krant 1,5 miljoen euro, en heeft daarnaast ervoor gekozen om als volksvertegenwoordiger zijn eigen privé dossier in de Gemeenteraad van Brunssum te
bespreken. Dat heeft alle schijn van misbruik van zijn functie als raadslid. Dit
zette hij door ondanks het dringende advies van diverse kanten om dit niet te
doen. Sterker nog, Palmen pleitte zelf als een bedreven jurist voor zijn eigenbelang, waarbij de Gemeenteraad meer weg had van een Rechtszaal dan een
Raadszaal.
Alsof de schijn van belangenverstrengeling nog niet duidelijk genoeg was,
diende Palmen vervolgens een motie in waarin hij als fractievoorzitter van
BBB Lijst Palmen vroeg waarom de Gemeente Brunssum niet over een regeling
wilde praten met hemzelf als privépersoon. De toenmalige coalitie van VVD
Brunssum, PvdA, CDA, BCD en Lijst Borger was op dat moment eensgezind; dit
kan en mag absoluut niet. In ruime meerderheid werd daarom besloten om het
stuk van de vergadertafel te halen.

Bedreiging en intimidatie

Dit besluit van de Raad was een teleurstelling voor Jo Palmen.
Hij had wellicht verwacht te kunnen
schikken en, dankzij zijn rol als volksvertegenwoordiger, zichzelf te kunnen verrijken. Op datzelfde moment is Palmen
begonnen met beledigingen zoals onsmakelijke vergelijkingen van bestuurders en
raadsleden met terroristen en verkrachters. U weet nu ook waarom.
De VVD Brunssum zou, toen nog samen
met PvdA, CDA, BCD en Lijst Borger, de
democratie verkrachten omdat wij hem
niet toestonden zijn rol als raadslid in te
zetten voor zijn persoonlijke gewin. Een
standpunt van de genoemde partijen
waar ieder weldenkend lid van een
Gemeenteraad zich in kan vinden.

Normaal.
Doen.

Oproep De VVD Brunssum doet hierbij een open oproep aan iedereen en zeer zeker aan onze voormalige coalitiepartijen,
de BCD en Lijst Borger. Stop dit morele verval, kom bij zinnen en kies voor integriteit. Dit is in ieders belang en
zeer zeker de kans om zelf de regie te houden over de toekomst van Brunssum.
Dit is een opiniestuk van de VVD-fractie Brunssum. In deze advertentie is gebruik gemaakt van openbare bronnen die in de krant of andere media reeds benoemd zijn.
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